
 

 دکتر محمد امامی پور

 از دانشگاه تهران یحقوق خصوص یدکتر

 

 

 : بق آموزشیسوا ❖

 
 .1384تا سال  1377از سال  دیدر دانشگاه مف سیتدر .1

 .تاکنون 1384)ع( از سال  تیاهل ب یالملل نیدر دانشگاه ب سیتدر .2

 (.امام رضا )ع یدر موسسه آموزش عال سیتدر .3

 .یمطهر دیدر دانشگاه شه سیتدر .4

 

 



 : ژوهشیسوابق پ ❖

 مقاالت

 لیوک یمدن تیمسئول مهیب -1

 1382 - 75شده در : کتاب ماه ش  چاپ

 مهیب یشرکت ها تیبر مسئول هینرخ د شیافزا ریتاث -2

 (134تا  121از  -صفحه  14«) 75شماره  - 1383 زییپا»  مهیشده در : صنعت ب چاپ

 یسیمقاالت به زبان انگل دهیچک -4

 1379/ سال 24ش  دیشده در : مجله نامه مف چاپ

 (ینوشته احمد فتح «یفن دفاع در امور حقوق»کارآموزان وکالت )در نقد کتاب  یراهگشا -5

 (23تا  21از  -صفحه  3«) 53شماره  - 1380اسفند » یتماعشده در : کتاب ماه علوم اج چاپ

 (ینوشته احمد فتح «یفریفن دفاع در امور ک» شرح تجربه وکالت )در نقد کتاب  -6

 صفحه 2«42و  41شماره - 1380 نیو فرورد 1379اسفند « یشده در : کتاب ماه علوم اجتماع چاپ

 تناقض نما یتیشورش، واقع -7

 (76تا  73از  -صفحه  4«) 77شماره  - 1382اسفند » یشده در : کتاب ماه علوم اجتماع چاپ

 خسارات ی مهیوکال و ب تیمسئول -8

 ( 84تا  83از  -صفحه  2«) 72و  71شماره - 1382و مهر  وریشهر »یشده در : کتاب ماه علوم اجتماع چاپ



 یمدن تیمسئول مهیبه ب ینگاه -9

 1380/ سال 62ش  مهیصنعت بشده در : فصلنامه  چاپ

 )چکیده( یدادگستر یشخص ثالث و آرا مهیبه قانون ب ینگاه -10

 (56تا  33از  -صفحه  24«) 62شماره  - 1380تابستان »  مهیشده در : صنعت ب چاپ

 نامه ها انیپا

 رانیمنقول در حقوق ا ریغ یها تیاعتبار سند مالک -1

 (دی) دانشگاه مف ریدن یدانشجو : موس نام

 یاماکن تجار هیتخل -2

 (دیمهر ) دانشگاه مف یسهراب یدانشجو : محّمد عل نام

 رانیدر دادگاه ، آثار آن در فقه و حقوق ا یجدول اعتبار اقرار مدن -3

 (دی) دانشگاه مف یخدر ثمیدانشجو : م نام


